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Informatie   

Het volgende KBO/ PCOB magazine  verschijnt op 29 juni 2021. De  kopij voor de nieuwsbrief nr. 6 moet uiterlijk op 
vrijdag, 18 juni in ons bezit zijn. U kunt deze sturen naar  redactie@kbogennep.nl of inleveren in de brievenbus van de 
Goede Herder.  KBO-Gennep: Mevr. Annie Vorstenbosch, Langeweg 62,  6591XV  Gennep   (tel. 0485-513855) 
email: coordinatorkbo@gmail.com
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Jo Martens koninklijk onderscheiden

Jo Martens heeft zich vele jaren als vrijwilliger 
ingezet voor diverse organisaties in de 
Gemeente Gennep. Zo is hij al ruim 15 jaar 
penningmeester van de ouderenbond KBO 
Gennep met 850 leden. In 2012 heeft de KBO 
gezamenlijk met de GON en Turkse gemeen-
schap een oude basisschool aan het Europa-
plein, die geheel is omgebouwd tot een 
Multifunctioneel Centrum,  betrokken. Om dit te 
verwezenlijken heeft Jo Martens hier veel in-
spanningen voor geleverd. Mede door zijn inzet 
en overleg met diverse partijen is deze 
huisvesting voor de drie gebruikers een feit 
geworden. Na het betrekken van het gebouw is de 
Stichting MFC de Goede Herder opgericht. Ook 
hier heeft Jo Martens nog steeds zitting in. Verder 

is hij betrokken ge-
weest bi j de op-
richting van de
OOGG.

Jo ontvangt de 
onderscheiding 
met 
bijbehorende 
oorkonde uit 
handen van 
Burgemeester
Hans Teunissen

In de nieuwsbrief van Mei hebben we al 
voorzichtig aangekondigd dat de 4 sluizen-
tocht zou kunnen worden verschoven. Begin 
Mei hebben we dat besluit ook daad-
werkelijk genomen. Hoewel we de goede 
kant opgaan is Juni toch nog te vroeg. We 
hebben nieuwe data in augustus vastgelegd. 
Verderop in de nieuwsbrief kunt u alle 
details hierover lezen. Dankzij de groot-
schalige vaccinatie komt het punt waarop we 
de soos in de Goede Herder op dinsdag-
ochtend en donderdagmiddag weer kunnen 
houden dichterbij. Hoogste tijd  dat we onder 
het genot van een kopje koffie, thee en 
borreltje weer eens lekker bij kunnen praten. 
Zo snel als dat mogelijk is (en mag) gaat de 
soos weer open. Ondertussen is de pro-
grammacommissie druk in de weer met de 
planning van de activiteiten in de tweede 
helft van het jaar. Op het moment dat 
groepsactiviteiten weer mogen, hoort u er 
meer over. U kunt in ieder geval alvast 
noteren dat we van plan zijn om op 19 aug.  
onze jaarlijkse BBQ te organiseren waar 
onze vertrouwde muzikant Jan Hoessen ook 
van de partij zal zijn. Ook kijken we al voor-
uit richting kerstviering(!). Het plan is om 
deze op woensdag 15 december te organi-
seren. Wij vinden het fantastisch om, nadat 
we keer op keer in onze nieuwsbrief weinig 
positiefs konden melden, nu duidelijk het 
gevoel hebben dat we binnenkort weer naar 
een meer normale situatie terugkeren. We 
waren, zijn en blijven voorzichtig. We kijken 
met vertrouwen naar een toekomst waar de
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(ouderen-overleg Gemeente Gennep) wat een samen-
werking is van de vijf KBO afdeling-en in de gemeente 
Gennep. Afgevaardigden van de vijf afdelingen komen 
regelmatig bij elkaar om gezamenlijk te overleggen over 
ouderenbeleid in de gemeente en KBO Limburg  Veel 
waardering en bewondering voor zijn inzet betrokkenheid 
en altijd klaar staan als anderen een beroep op hem doen, 
gaan dan ook naar hem uit. 

Bert Loeffen, 25 jaar contactpersoon.
Bert Loeffen 25 jaar KBO contactpersoon. Op de dag van 
zijn 25-jarig jubileum als contactpersoon werd Bert namens 
het KBO-bestuur bedankt voor zijn inzet. Op 6 mei hadden 
Gerard en Ger een gesprek met hem. Dit verhaaltje doet 
daar verslag van. Bert, oud 84 jaar, is geboren te Oeffelt. 

Daar werkte hij op jonge 
leeftijd eerst bij de steen-
fabriek en later bij de Page 
in Gennep. Bert is een 
echte clubman. Zo was hij 
lid van de fietsclub, vis-
vereniging en kanarie-
vereniging. Helaas gaat 
het vissen en fietsen niet 
meer zo goed, dus daar is 
hij mee gestopt. Ook de 
hobby van vogels houden 
is Bert aan het afbouwen. 

Als lid van de KBO werd Bert zo’n 25 jaar geleden 
gevraagd door Jos van Duuren om contact-persoon te 
worden. Dat leek hem wel wat. Hij bezorgde jarenlang de 
Nestor en de nieuwsbrieven. Ook fietste hij regelmatig 32 
kilometer naar de buiten-gebieden als Ven Zelderheide en 
Afferden. Daar haalde hij in het begin zelfs de contributie 
op, wat nu via de banken geregeld wordt. Hij kent zijn wijk, 
rond het gemeentehuis met  52 leden, op zijn duimpje. Het 
contact met zijn mede-KBO-leden vindt hij het leukste. De 
goede contacten onder de senioren is erg leuk. Af en toe 
naar een verjaardag van een 75 plusser. Maar ook 
condoleance bij een overlijden, raakten hem. Ook zijn 
vrouw Bets heeft heel lang een KBO wijk gehad. Zij 
verzorgde de Zandstraat en omgeving. Gelukkig gaat het 
met Bert en zijn vrouw weer goed en hoopt hij nog jaren 
contactpersoon te blijven. Met veel plezier kijkt Bert terug 
op de jaarlijkse reisjes, die hij nog steeds een hoogtepunt 
vindt  in het verenigingsjaar. Vier volle bussen met zo’n 
twee honderd deelnemers gingen dan mee. Bert vond het 
prachtig. Maar ja, waar kun je met 200 man in een keer 
eten. De reizen werden daarom gesplitst over meerdere 
datums. Momenteel vindt Bert het door corona maar een 
stille boel. Hij doet nog wat aan tuinonderhoud bij de Goede 
Herder, want rust roest is zijn devies. Hij hoopt dat ieder 
gezond blijft en dat we weer snel bij elkaar kunnen komen. 
Bert en Bets nogmaals dank voor jullie inzet en graag tot 
ziens bij onze activiteiten.

We hebben nog een uitnodiging liggen voor een bezoek aan 
de "Riskfactory" in Venlo. Op het moment dat deze weer 
open gaat plannen we een nieuw bezoek.  Intussen kregen 
we van hen een verzoek. Ricarda Rinne, een student die bij 
de Riskfactory een afstudeeronderzoek doet, verricht 
onderzoek naar het verschijnsel “Babbeltrucs”. Daarvoor wil 
zij graag een aantal senioren benaderen, van haar ontvingen 
we de volgende vraag:
De Risk Factory en KBO Limburg hebben alweer een tijd 
geleden de handen ineen geslagen om de gezondheid en 
veiligheid van Limburgse 50-plussers te stimuleren. 
Vanwege de coronacrisis heeft de Risk Factory echter al een 
jaar niet kunnen doen waar we goed in zijn: laten beleven. 
We willen u toch graag ook in deze tijd een leuke afwisseling 
bieden en u tegelijkertijd helpen uw veiligheid te verhogen.
We bieden u hiervoor de mogelijkheid om mee te doen aan 
een afstudeeronderzoek waarbij u door een kort telefoon-
gesprek meer informatie en concrete tips krijgt over 
babbeltrucs, zodat u zichzelf in de toekomst tegen de 
babbeltruc kunt beschermen. Aanmelden kan tot 4 juni via 
de volgende link https://bit.ly/2QSgKhj. Deze informatie is 
ook op de website van uw KBO-afdeling limburg te vinden. 
Ik, Ricarda Rinne, hoop middels mijn afstudeeronderzoek 
een bijdrage te mogen leveren aan het verhogen van uw 
veiligheid!  (Mocht u geen internet hebben en toch willen 
meedoen aan dit telefonisch onderzoek kunt u ons - redactie 
nieuwsbrief KBO gennep - bellen, wij geven u dan op. Bel 
hiervoor 0485-751022.

Riskfactory

Wandelen 50+
Wandelen 50*
25 juni noteer in uw agenda!
Vertrek om 09.00u vanaf de Goede Herder. 
We blijven dit keer in Gennep.
Inlichtingen Ger Noij. 0485 - 213404
of 06-15558679

Wijziging contactpersoon
De wijk van Nelly Guelen (contactpersoon in Gennep 
Zuid) wordt vanaf april overgenomen door:
Olga van Rens-Daamen, Seringenstraat 54, 6592 SC 
Gennep. Het bestuur bedankt Nelly voor haar inzet en 
wenst Olga natuurlijk veel succes.
 

https://bit.ly/2QSgKhj
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Jaarreis  4 sluizentocht (di. 17 of wo. 25 aug.) 

Door de grote belangstelling voor de 4 sluizentocht (zo’n 100 
aanmeldingen) hebben we onze plannen wat aangepast. 
Omdat 100 personen nooit gelijktijdig in een bus of op de 
boot passen hebben we besloten om de reis 2 x aan te 
bieden. In de vorige nieuwsbrief kon u o.a. lezen: " Als we 
moeten afzeggen wordt er voor  augustus een nieuw tijdstip 
afgesproken". U begrijpt dat we inderdaad besloten hebben 
de reis te verzetten. 

Nog even de tekst van de reisaankondiging:
Op dinsdag 17 augustus (en woensdag 25 augustus)   gaan 
we met de jaarlijkse dagreis naar Maastricht. Op de heenweg 
stoppen we onderweg voor een consumptie (eigen rekening). 
Na de koffiepauze vervolgen we de reis naar Maastricht, het 
uitgangspunt van onze boottocht. Hier gaan we aan boord 
van één van de passagiersschepen van Rederij Stiphout. We 
varen de Maas stroomafwaarts tot de stuw van Borgharen, 
vervolgens schutten we door de sluis van Bosscherveld naar 
de grenspost van Smeermaas waar we worden ‘ingeklaard’. 
Tegen het middaguur wordt het tijd voor de inwendige mens: 
u krijgt aan boord een goed verzorgde koffietafel geserveerd. 

Vertrekpunt in Maastricht. 

1. Sluizen Bosscherveld 

2. Sluizen Neerharen 

3. Sluizen Lanaken

4. Stop van Ternaaien 

Het schip vaart intussen verder: via de Belgische 
Zuidwillemsvaart ‘klimmen’ we 6 à 7 meter omhoog in de 
sluis van Neerharen. Deze stunt wordt nog eens herhaald in 
de sluis van Lanaken en op deze manier komen we 
uiteindelijk in het veel hoger gelegen Albert-kanaal. Een 
echte sensatie voor jong en oud is het passeren van de 
zogenaamde Stop van Ternaaien, een sluizenstelsel uit 
1932. Hier worden we binnen 5 minuten maar liefst 15 meter 
omlaag geschut. 
Nadat we aan de grens weer uitgeklaard zijn, koersen we 
rustig op de thuishaven aan. Onderweg krijgt u ook nog 
koffie met vlaai aangeboden. Eénmaal weer ‘aan wal’ heeft 
u een uurtje vrijaf in het centrum. Op de terugweg stoppen 
we voor een smakelijk afscheidsdiner, het sluitstuk van een 
mooie dag! Kosten: dankzij een subsidie van de KBO: 
€ 65.= (niet KBO-leden betalen een toeslag van € 5,=p.p.)
De prijs in inclusief: vaartocht (4 uur), (2x) Koffie en thee met 
vlaai, een driegangen menu. (Exclusief koffiestop op de 
heenreis).
Vertrek di 17 aug. / wo 25 aug. is om 07.45u vanaf de 
Goede Herder. Terugkomst: 21.30u.
Aanmelding:
Als u zich bij de vorige inschrijving hebt aangemeld hoeft u 
zich nu niet opnieuw aan te melden. Degenen die zich 
opgegeven hebben voor de reis op di. 3 juni worden nu 
ingedeeld voor de reis op di. 17 augustus; deelnemers 
die voor de reis van 15 juni waren ingedeeld worden nu 
ingepland voor de reis op woe. 25 augustus. 

Als er personen zijn die zich opgegeven hebben voor de 
geplande reis in juni maar nu door omstandigheden op 17 of 
25 augustus niet mee gaan kunnen dit per mail of telefoon 
melden aan Annie Vorstenbosch. Personen die op de 
reservelijst staan kunnen hiervoor dan in de plaats ingevuld 
worden. Uw dient het bedrag (€65,=*) )  voor 1 juli over te 
maken op bankrek. NL 35 RABO 0140 6022 83 t.n.v. KBO 
Gennep onder vermelding vsn Zd.Limburgreis. 
*) = niet- KBO-leden betalen €5,= toeslag

Wat zit er nog in het vat?

In het voorwoord stond al vermeld dat de programma-
commissie in de startblokken staat om vanaf september 
weer activiteiten te organiseren. Op dit moment liggen 
er 10 plannen klaar voor lezingen, workshops, excursies 
t/m een winkelreis. We hopen in juni  of anders in 
augustus u het hele schema voor dit jaar te kunnen 
presenteren. Op dit moment heeft het noemen van data 
nog geen zin of is onmogelijk omdat verschillende 
instanties nog geen definitieve  datum willen vastleggen.



4

    

Senioren en veiligheid

Cine Twins verwelkomt u graag voor de eerstvolgende 
voorstellingen  op:
Dinsdag 8 juni
Voorstelling: Adam (drama - 98 min)
Dankzij het aandringen van haar achtjarige dochter stemt 
Abla er mee in om de jonge Samia, zwanger en zonder man, 
tijdelijk in huis te nemen. Binnen de muren van het kleine 
appartement en Abla's bakkerij ontluikt een band tussen de 
drie zeer verschillende vrouwen.

Dinsdag 13 juli 
Voorstelling: De slag om de Schelde (drama: 124 min)
De Slag om de Schelde; één van de grootste operaties 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Britse, Canadese en Poolse 
troepen hebben de opdracht de Westerschelde, de 
toegangsweg naar Antwerpen, te veroveren op de Duitsers. 
De Antwerpse havens zijn voor de geallieerden van cruciaal 
belang voor de toevoer van troepen en materiaal. Zeeuws-
Vlaanderen, Zuid-Beveland en Walcheren vormen in het 
najaar van 1944 het toneel van een ongekende strijd.
De films beginnen om 15.45 uur en op vertoon van uw KBO-
lidmaatschapskaart geldt een gereduceerd tarief.
(€7,80 p.p. Het is noodzakelijk tevoren te reserveren (gratis); 
telefonisch via het nummer 024 - 622 13 46 of via internet 
www.cinetwins.nl). Het adres van Cine Twins is Kerkplein 2b, 
6581 AC Malden. In de buurt is volop parkeergelegenheid en 
de bus (lijn 83) stopt vlakbij.

Als naar verwachting de afname van de coronabesmettingen 
doorzet, willen wij op 15 juni de dinsdagochtend en op
17 juni de donderdagmiddasoos weer opstarten.

Het zal duidelijk zijn dat we hier reikhalzend naar uitzien! We 
hebben er alle vertrouwen in dat we dit verantwoord kunnen 
doen. Voor u geldt: kom vooral langs behalve…..als u op dat 
moment nog coronaverschijnselen heeft.!
 
Graag ontmoeten we dan weer na lange tijd onze leden 
onder het genot van een kopje koffie/thee en borreltje.
Ook hebben we dan weer de mogelijkheid gezellig met 
elkaar in gesprek te gaan en ervaringen uit te wisselen.

Seniorenbios

Seniorenbios

Laatste nieuws!  SOOS

Foto’s, dia’s, films video’s over de geschiedenis  van Gennep. 
U mag het schenken of in bruikleen geven zodat wij het 
kunnen digitaliseren. Verder zijn we op zoek naar 
“verhalenvertellers". Heeft u een leuke herinnering aan één of 
meer gebeurtenis(sen) van vroeger die iets over het leven in 
of de geschiedenis van Gennep zeggen;  wij nemen het graag 
op in ons digitaal archief.  Van schoolliedjes tot anecdotes het 
is allemaal welkom!  Kijk op www.stichtingerfgoedgennep.nl
Bel voor een afspraak met P. Mengelberg 0485-751022,
mailen kan ook: info@stichtingerfgoedgennep.nl
                                                      <—Wilheminaplein 1946

Stichting Erfgoed Gennep zoekt:

             pme2021

Humor

http://www.cinetwins.nl

